
 
 

 
 

 

 

Só por meio da experiência se conhece o profundo sentido da dor da 
perda de um ente querido. Para este momento, elaboramos um 

pequeno roteiro contendo as informações necessárias para a contra- 
tação da homenagem que será prestada ao seu ente querido. 

É importante saber 

Que na cidade de São Paulo, os serviços funerários são de compe- 
tência exclusiva da Prefeitura. Na agência municipal os serviços con- 
tratados englobam a urna e toda a ornamentação interna, o local do 
velório e o carro para transporte. Só não está incluído o terreno para 
sepultamento. Você poderá alugar uma quadra por três anos, pagan- do 
uma única taxa ou adquirir uma sepultura, por concessão. 
Pessoas que abordam os familiares nesse momento de fragilidade, 
oferecendo serviços que supostamente agilizarão as tratativas do 
funeral, estão simplesmente cobrando a mais para representar ou 
acompanhar os familiares junto às agências funerárias municipais. Não 
aceite essas ofertas, pois além de ilegais, os preços cobrados são 
muito superiores aos oferecidos pelo órgão municipal. 

 

Providências 

Com a declaração de óbito em mãos, um parente próximo deve 
procurar uma das onze agências de contratação do serviço funerário 
municipal, portando RG e CPF. 
É necessário levar documentos da pessoa falecida, tais como RG ou 
certidão de nascimento ou carteira profissional ou certidão de casa- 
mento. 
Caso a opção seja pela cremação, a declaração de óbito deverá conter 
a assinatura de dois médicos. 
Pensando que esta experiência nos pega de surpresa, o órgão muni- 
cipal aceitará o pagamento das despesas: com cartão de débito ou 
com cartão de crédito à vista ou parcelado em até três vezes, poden- do 
usar, também, até três cartões de crédito diferentes. 

 
Telefone 156 (24 horas) www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario


Agências Funerárias para contratação da Homenagem 

Centro 
Central – 24 Horas 
3247-7021 e 3247-7022 

Viaduto Dona Paulina, s/nº baixos – Centro 
 

Agência SVOC - 24 horas 

3062-1338 

Av. Dr. Enéas de Carvalho de Aguiar, 250 - Cerqueira César 
 

Agência IML - 24 horas 

3062-4638 

Av. Dr. Enéas de Carvalho de Aguiar, 600 - Cerqueira César 

Servidor Municipal - 7 às 19 horas 

3208-6992 

Rua Apeninos, 96-A - Liberdade 
 

Zona Sul 

Santo Amaro – 24 horas 

5687-8586 / 5523-0366 

Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 186 - Santo Amaro 

Zona Oeste Araçá – 24 horas 
3231-5626/ 3214-0843 

Av. Dr. Arnaldo, 300, Pacaembu 
 

Lapa – 7 às 19 horas 

3836-8155 

Rua Bérgson, 347 - Lapa 
 

Zona Norte 

Santana - 7 às 19 horas 

2256-8251 

Rua Nova dos Portugueses, antigo 85 - atual 141- Santana 

Zona Leste Itaquera – 24 horas 
2205-6648 /2944-3198 
Rua Augusto Carlos Bauman, 851 salas 28 e 29 - Itaquera 

 

Quarta Parada – 24 horas 

2605-1215 / 2606-6198 

Av Salim Farah Maluf, s/nº - Água Rasa 

 
Butantã – 7 às 19 horas 

3782-0909 / 3214-0843 

Rua Professor João Lourenço, 150 ou Rua Engenheiro Eiros Garcia, 5.530 – Butantã 
 

Vila Mariana – 24h 

3932-3353 / 2084-8105 

Rua Batista Caetano, 300 – Vila Mariana 
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